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COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL) 
 

ORDINE DE ZI 
 
Pentru şedinţa CAÎL din data de18 august 2020, care se va desfăşura prin videoconferință, la ora 1000, propunem următoarea ordine de zi: 

  
I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanţări rambursabile în anul 2020 şi pentru efectuarea de trageri în 
perioada 2020 – 2022: 
 
Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2) - (3) din Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-
bugetar pe anul 2020, cu modificările aduse prin art. 26 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2020, în anul 2020, plafonul privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale este în sumă de 1.500 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanţările rambursabile contractate, sau care 
urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale,este în sumă de 1.800 milioane lei. Valoarea aferentă 
finanţărilor rambursabile care poate fi autorizată pentru o unitate/sudiviziune administrativ-teritorială este de maximum 100 milioane lei 
anual. Plafoanele menţionate nu cuprind finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale, finanțările rambursabile 
destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și nici pe cele destinate proiectelor care 
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale. 
Potrivit dispozițiilor art. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 82/2020 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2020, 2021 și 2022, 
pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi 
contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, limitele anuale privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către 
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi 
contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200 milioane lei fiecare, pentru fiecare dintre anii 2021 
și 2022. 
În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor de contractare emise de CAÎL în anul 2020 și sumele disponibile pentru autorizarea 
contractării de finanţări rambursabile în anul 2020 şi a efectuării de trageri în perioada 2020 – 2022: 

Anul 
Limite 

contractare 
(mil.lei) 1) 

Contractări 
autorizate 
(mil.lei) 2) 

Disponibil 
contractare 

(mil.lei) 

Limite trageri 
(mil.lei) 1) 

Trageri 
autorizate 
(mil.lei) 2) 

Disponibil 
trageri 
(mil.lei) 

Autorizări 
trageri 

(% din limită) 

Trageri 
reautorizate în 

anul 2020 
(mil. lei) 2) 

Cofinanţare fonduri UE 
Contractări 
autorizate 
(mil.lei) 2) 

Trageri 
autorizate 
(mil.lei) 2)

 

2020 1.500,00 728,38 771,62 1.800,00 1.755,91 44,09  97,55 662,79 639,05 1.813,77 

2021 1.200,00     1.200,00 821,74 378,26 68,48     484,67 

2022 1.200,00     1.200,00 81,87 1.118,13 6,82         282,28 

NOTĂ:                  
1) Limite aprobate prin Legea nr. 238/2019, cu modificările din OUG nr. 50/2020 și Hotărârea Guvernului nr. 82/2020;        
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2) Echivalentul în lei al finanţărilor rambursabile și tragerilor exprimate în euro s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb pentru anii 2020 (4,84 lei/euro) și 
2021 (4,90 lei/euro), conform prognozei de vară 2020 a proiecției principalilor indicatori macroeconomici 2020-2021 (august 2020), iar pentru anul 2022 (4,75 lei/euro), 
conform prognozei de toamnă 2019 (noiembrie 2019), publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză. 
Echivalentul în lei al tragerilor din finanțările rambursabile exprimate în dolari SUA s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb pentru anul 2020 (4,44 
lei/dolar), conform variantei preliminare a prognozei principalilor indicatori macroeconomici – 2020 (aprilie 2020), și pentru anii 2021 și 2022 (4,28 lei/dolar), conform 
prognozei de toamnă 2019 (noiembrie 2019), publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză. 

       

 

       

 
II. Analiza următoarelorcereri pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne și externe, destinate asigurării 
prefinanţării/ cofinanţării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană: 
 

Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Fi-
nan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate în 

derulare EUR RON 

Peri-
oada 

de 
gra-
ţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

1 

MUNICIPIUL 
ROMAN1 

JUDEȚUL NEAMȚ 
Piața Roman - Vodă 

nr. 1 
Tel.: 0233 - 741 119 
Fax: 0233 - 741 604 

primaria@ 
primariaroman.ro 

www.primaria 
roman.ro 

Îmbunătățirea condițiilor de 
mediu și de viață în 
Municipiul Roman prin 
amenajarea Parcului Zăvoi 
POR 
Creșterea eficienței 
energetice a clădirii publice 
din Municipiul Roman, str. 
Smirodava nr. 28 POR 
Creșterea eficienței 
energetice în sectorul 
locuințelor din Municipiul 
Roman POR 

4464/M_RE
G-1009431-

2020/ 
10.07.2020 
(605279/ 

13.07.2020) 
completări 
M_REG-
1010615-

2020/ 
17.07.2020 

Banca 
Inter-
națio-
nală 
de 
Inves-
tiții 

5.000.000 
trageri în: 

2020: 
1.500.000 

2021: 
2.500.000 

2022: 
1.000.000 

0,00 48 
luni 

156 
luni 

3%                                                       
 
com.ramb. 
anticip.: 1%, 
între 48 - 60 luni 
de la semnarea 
contractului de 
credit, 0,5% 
între 61 - 120 
luni de la 
semnarea 
contractului de 
credit 

3 finanțări 
rambursabile directe: 
1.CEC Bank: 
29.654.220,61 lei, 
proiecte FEN și alte 
investiții publice, 2011, 
16 1/2 ani (18 luni 
grație) 
2.MFP: 1.283.282 lei, 
proiecte FEN - OUG nr. 
8/2016, 2016, 10 ani 
3.CEC Bank: 
48.300.000 lei, investiții 

                                                 
1Documentele cuprinse în documentație au fost semnate de domnul Lucian Ovidiu MICU, în calitate de primar (ordonator principal de credite).Ulterior, 
Municipiul Roman a transmis notificarea nr. 15239/2020, înregistrată la MFP cu nr.M_REG-1013246/07.08.2020, anexând la notificare, Ordinul Prefectului 
Județului Neamț nr. 308/03.08.2020 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar al domnului Lucian 
Ovidiu MICU, primarul municipiului Roman, județul Neamț. Notificareaa fost semnată, în calitate de primar, de doamna Ioana-Roxana IORGA, invocând 
prevederile art. 163 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. DGTDP, care asigură secretariatul CAÎL, a solicitat opinia DGJ dacă 
documentația transmisă de Municipiul Roman înaintea emiterii Ordinului Prefectului Județului Neamț nr. 308/03.08.2020 trebuie însușită/semnată de către 
doamna Ioana-Roxana IORGA, în calitate de primar. 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Fi-
nan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate în 

derulare EUR RON 

Peri-
oada 

de 
gra-
ţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

Creșterea eficienței 
energetice și extinderea 
sistemului de iluminat public 
din Municipiul Roman POR 
Reabilitarea, modernizarea, 
extinderea și dotarea 
Ambulatoriului Spitalului 
Municipal de Urgență Roman 
POR 
Administrație electronică la 
nivelul municipiului Roman 
pentru reducerea birocrației 
POCA 
Planificare strategică și 
digitalizare urbană pentru 
municipiul Roman POCA 

publice, 2018, 15 ani (2 
ani grație) 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Fi-
nan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate în 

derulare EUR RON 

Peri-
oada 

de 
gra-
ţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

2 

MUNICIPIUL 
SUCEAVA 
JUDEŢUL 
SUCEAVA 

B-dul 1 Mai nr. 5A, 
CP 720224. 

Tel.: 0230 - 212 696 
Fax: 0230 - 520 593 

primsv@ 
primariasv.ro 

www.primariasv.ro 

Sistem integrat de transport 
public ecologic în Municipiul 
Suceava POR 
Revitalizare spațiu public 
urban din Municipiul Suceava 
POR 
Centru multifuncțional „Arta” - 
Ițcani POR 
Construire grădiniță în 
cartierul Burdujeni Sat din 
Municipiul Suceava POR 
Unitate de învățământ pentru 
preșcolari în zona centrală a 
municipiului Suceava POR 
Reabilitarea și echiparea 
infrastructurii educaționale a 
Colegiului Tehnic „Petru 
Mușat” POR 
Achiziție de mijloace de 
transport public - autobuze 
electrice 12 m deal, Brașov, 
Iași, Sibiu, Slatina, Suceava 
POR 
Creșterea eficienței 
energetice a clădirii Primăriei 
Municipiului Suceava POR 
APLICAT - Administrație 
Publică Locală Informatizată, 
Calitativă și Accesibilă 
Tuturor la Suceava POCA 

4466/M_RE
G-1010277-

2020/ 
16.07.2020 
(605503/ 

17.07.2020) 
completări 
M_REG-
1012266/ 

30.07.2020 

BCR 0,00 

27.715.383, 
33 

trageri în: 
2020: 

17.430.532,
15 

2021:    
7.139.329, 

53 
2022: 

3.145.521, 
65 

30 
luni 

150 
luni 

ROBOR6M + 3%                                                       
 
com.inițial: 0,5% 
flat 

9 finanţări 
rambursabile: 
1.BCR: 5.000.000 lei, 
investiţii publice, 2006, 
20 ani (5 ani graţie) 
2.Erste Group Bank 
AG: 10.838.842 EUR, 
Program „Utilităţi şi 
mediu"-etapa I, 2004, 
25 ani (5 ani graţie) 
3.KfW: 6.688.500 EUR, 
subîmprumut - ISPA 
apă, 2009, 19 ani (4 
ani graţie) 
4.CEC Bank: 
32.246.029,53 lei, 
investiţii publice, 2008, 
18 ani (3 ani graţie) 
5.CEC Bank: 
15.647.858,67 lei (din 
care 3.129.571,73 lei 
avizat de MFP și 
12.518.286,94 lei 
garantat de 
FNGCIMM), investiții 
publice/proiecte FEN, 
2011, 20 ani (2 ani 
grație) 
6.CEC Bank: 
10.087.850 lei, investiții 
publice, 2015, 10 ani (2 
ani grație) 
7.MFP: 5.000.000 lei, 
fin. chelt. en. termică 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Fi-
nan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate în 

derulare EUR RON 

Peri-
oada 

de 
gra-
ţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

sezon rece - OUG 
nr.46/2015, 2015, 5 ani 
8.CEC Bank: 
25.000.000 lei, investiții 
publice, 2018, 10 ani 
(30 luni grație) 
9.MFP: 10.000.000 lei, 
fin. chelt. en. termică 
sezon rece - OUG 
nr.89/2018, 2018, 5 ani 

3 

COMUNA 
COMLOȘU MARE 
JUDEŢUL TIMIȘ 
Comloșu Mare nr. 
655, CP 307120. 

Tel./Fax: 
0256 – 364 114 
primariacomlosu 

mare@yahoo.com 
www.comlosu 

mare.ro 

Înființare, modernizare și 
dotare creșă în Comuna 
Comloșu Mare, jud. Timiș 
Modernizare străzi și drum 
comunal DC 16 în Comuna 
Comloșu Mare, jud. Timiș 
Dotarea serviciului voluntar 
pentru situații de urgență din 
comuna Comloșu Mare, jud. 
Timiș, cu autospecială de 
stins incendii 
PNDR 

4468/M_RE
G-1011287-

2020/ 
23.07.2020 
(605743/ 

24.07.2020) 
completări 
606144/ 

05.08.2020 

Uni-
Credit 
Bank 

0,00 
3.675.000 
trageri în 

2020 
5 luni 115 

luni 

ROBOR3M + 
2,75%                                                       
 
com.acordare: 
0,25% 
com.ramb. 
anticip.: 1%, în 
cazul refin. de la 
alte bănci 

o finanțare 
rambursabilă directă: 
MFP: 2.081.193 lei, 
proiecte FEN - OUG 
2/2015, 2015, 15 ani 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Fi-
nan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate în 

derulare EUR RON 

Peri-
oada 

de 
gra-
ţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

4 

COMUNA SICULENI 
JUDEȚUL 

HARGHITA 
Nr.106 

Tel.: 0266 379 107 
Fax: 0266 316 951  

madefalva@ 
yahoo.com 

www.madefalva.ro 

Modernizarea rețelei de 
drumuri de interes local în 
comuna Siculeni 
PNDR 

4479/M_RE
G-1012887-

2020/ 
05.08.2020 
(606190/ 

06.08.2020) 
completări 
M_REG-
1013690-

2020/ 
12.08.2020 
(606457/ 

13.08.2020) 

BCR 
SA 0,00 

682.205 
trageri în 

2020 
- 60 

luni 

ROBOR3M + 5% 
 
com.acordare: 
0,5% flat 

o fin. ramb. directe: 
PORSCHE Leasing 
IFN SA: 28.981,39 
EUR,achiziționare 
autoautilitară Skoda, 
2017, 60 luni  

5 

MUNICIPIUL 
FOCŞANI 
JUDEŢUL 
VRANCEA 

B-dul Dimitrie 
Cantemir nr. 1A, CP 

620098. 
Tel.: 0237 - 236 000 
Fax: 0237 - 216 700 

primarie@ 
focsani.info 

www.focsani.info 

Dezvoltarea rețelei de piste 
dedicate circulației 
bicicletelor, implementarea 
unui sistem de bike-sharing 
POR 
Modernizarea transportului 
public în Municipiul Focșani 
POR 
Resistematizarea 
infrastructurii de transport la 
nivelul Municipiului Focșani 
în vederea creșterii 
atractivității și accesibilității 
deplasărilor cu transportul 
public, cu bicicleta și 
pietonale POR 
Achiziție de mijloace de 
transport public - autobuze 
electrice 10 m șes, 
Alexandria, Brăila, 
Constanța, Dr. Tr. Severin, 
Focșani, SlobOzia (în 
parteneriat cu MLPDA) POR 

4480/M_RE
G-1013127-

2020/ 
07.08.2020 
(606279/ 

10.08.2020) 

BCR 0,00 

20.422.806 
trageri în: 

2020: 
14.305.000 

2021: 
6.117.806 

24 
luni 

156 
luni 

ROBOR6M + 
2,4% 

2 finanţări 
rambursabile directe: 
1.Emisiune obligaţiuni: 
28.000.000 lei, 
refinanțare credit, 
2009, 17 ani și 5 luni (2 
luni grație)   
2.UniCredit Bank: 
24.500.000 lei, investiţii 
publice locale, 2013, 
15 ani (3 ani graţie)  
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Fi-
nan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate în 

derulare EUR RON 

Peri-
oada 

de 
gra-
ţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

Reabilitare, modernizare 
clădiri și echiparea 
infrastructurii educaționale a 
Grădiniței cu program 
prelungit nr. 18 POR 
Creșterea eficienței 
energetice a blocurilor de 
locuințe din Municipiul 
Focșani POR 
Creșterea eficienței 
energetice a blocurilor de 
locuințe din Municipiul 
Focșani, etapa a II-a POR 
Reabilitarea, modernizarea și 
extinderea sistemului de 
iluminat public în Municipiul 
Focșani POR 
Reabilitarea sistemului de 
termoficare urbană la nivelul 
Municipiului Focșani pentru 
perioada 2009-2028 în 
scopul conformării la 
legislația de mediu și creșterii 
eficienței energetice - Etapa 
II POIM 

6 

COMUNA ADĂMUȘ 
JUDEŢUL MUREȘ 
Str. Livezilor nr. 78. 
Tel.: 0265 - 450 112 
Fax: 0265 - 450 133 
adamus@cjmures.ro 

www.primaria 
adamus.ro 

Îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere în comuna Adămuș, 
jud. Mureș 
PNDR 

4483/M_RE
G-1013266-

2020/ 
07.08.2020 
(606294/ 

10.08.2020) 
completări 
M_REG-
1013854-

2020/ 

BCR 0,00 
1.800.000 
trageri în 

2020 

24 
luni 

96 
luni 

ROBOR6M + 
4,5% 
 
com.acordare: 
1% flat 
com.ramb.antici
p.: 2% flat 

NU 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Fi-
nan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate în 

derulare EUR RON 

Peri-
oada 

de 
gra-
ţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

13.08.2020 
(606503/ 

13.08.2020) 

TOTAL 

5.000.000 
trageri în: 

2020: 
1.500.000 

2021: 
2.500.000 

2022: 
1.000.000 

54.295.394, 
33 

trageri în: 
2020: 

37.892.737,
15 

2021: 
13.257.135,

53 
2022: 

3.145.521, 
65  

 
III. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie sunt destinate unor proiecte care 
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, fie intră intră sub incidenţa plafoanelor de trageri 
aprobate prin Legea nr. 238/2019, cu modificările din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2020, și Hotărârea Guvernului nr. 
82/2020,cuprinse în Anexă, care include și disponibilizări de sume autorizate ca trageri din partea următoarelor unități administrativ-
teritoriale:  
 
- Comuna Brazi a comunicat prin adresa nr. 15420/24.06.2020 că renunță la contractarea creditului în valoare 8.800.000 lei. Drept urmare, se 
disponibilizează următoarele sume autorizate ca trageri: 231.050,99 lei pentru 2020, 8.568.949,01 lei pentru 2021); 
 
- Municipiul Iași, prin notificarea nr. 69946/15.07.2020, completată cu nr. 70321/15.07.2020, solicită reprogramarea pentru perioada 2021 - 
2023 a tragerilor din creditul de la BERD, pentru care a fost încheiat Pre-acordul de finanțare nr. 46236/18.05.2020, contractul de credit putând 
să fie încheiat cu BERD în perioada noiembrie-decembrie 2020, după parcurgerea de către bancă a unor etape premergătoare. Drept urmare, 
se disponibilizează suma de 2.582.644,63 euro, reprezentând trageri autorizate pentru anul 2020. 
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IV. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor 
de contractare și de trageri aprobate prin Legea nr. 238/2019, cu modificările din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2020, și 
Hotărârea Guvernului nr. 82/2020: 

Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare EUR RON 

Peri-
oada 

de 
gra-
ţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

1 

COMUNA 
DUMBRĂVENI 

JUDEŢUL 
SUCEAVA 
CP 727225 

Tel.: 0230 - 245048 
Fax: 0230 - 529432 

primaria 
dumbravenisv@ 

yahoo.com 
www.comuna-
dumbraveni.ro 

Modernizare drumuri 
comunale L = 5 km în 
comuna Dumbrăveni, 
jud. Suceava 

4446/603951/ 
28.05.2020 

M_REG-
1011091-

2020/ 
22.07.2020 
(605704/ 

23.07.2020) 
completări 
M_REG-
1013612-

2020/ 
12.08.2020 
(606444/ 

13.08.2020) 

BCR 0,00 5.000.000 
trageri în 2020 

12 
luni 

168 
luni 

ROBOR6M + 4,75% 
 
com.acordare: 
0,5% flat 
com.ramb.anticip.: 
2% flat, în cazul 
refin. de la alte 
bănci 

o finanţare 
rambursabilă 
directă: 
Erste Group Bank AG 
Viena: 950.000 EUR, 
Program „Utilități și 
mediu la standarde 
europene”, 2004, 25 
ani (5 ani grație)  

2 

COMUNA 
MOGOȘOAIA 

JUDEŢUL ILFOV 
Șos. București-

Târgoviște nr. 138, 
CP 077135. 

Tel.: 021 - 3516692 
Fax: 021 - 3516695 

primaria@ 
mogosoaia.ro 
www.primaria. 
mogosoaia.ro 

Obținerea terenului 
pentru proiectele de 
dezvoltare din com. 
Mogoșoaia2 

4455/M_REG-
1007040-

2020/ 
23.06.2020 
(604819/ 

24.06.2020) 
completări 
M_REG-
1009874-

2020/ 
14.07.2020 
(605403/ 

15.07.2020) 

BCR 0,00 30.000.000 
trageri în 2021 

24 
luni 

120 
luni 

ROBOR6M + 2% 

o finanţare 
rambursabilă 
directă: 
Bank Austria 
Creditanstalt AG: 
5.000.000 EUR, 
investiții publice 
locale, 2007, 20 ani 
(5 ani grație)  

                                                 
2
Notă:A se vedea precizările din Fișa de prezentare a documentației. 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare EUR RON 

Peri-
oada 

de 
gra-
ţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

3 

SECTOR 5 
MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 

Str. Fabrica de 
Chibrituri nr. 9-11. 

Tel.: 021 - 3144680 
Fax: 021 - 3144990 

primarie@ 
sector5.ro 

www.sector5.ro 

Reabilitarea termică a 
31 de imobile de pe raza 
Sectorului 53 

4462/M_REG-
1009375-

2020/ 
10.07.2020 
(605276/ 

13.07.2020) 
completări 
M_REG-
1012220/ 

30.07.2020, 
M_REG-
1013596-

2020/ 
11.08.2020 
(606394/ 

12.08.2020) 

EXIM-
BANK  0,00 41.000.000 

trageri în 2020 
24 
luni 

156 
luni 

ROBOR3M + 1,7% 

6 fin. ramb. directe: 
1.BCR: 50.000.000 
lei, refinanțare datorie 
publică locală, 2018, 
15 ani 
2.BCR: 50.000.000 
lei, refinanțare datorie 
publică locală, 2018, 
15 ani 
3.BCR: 200.000.000 
lei, refinanțare datorie 
publică locală, 2018, 
15 ani 
4.CEC Bank: 
100.000.000 lei, 
refinanțare datorie 
publică locală, 2018, 
15 ani 
5.CEC Bank: 
100.000.000 lei, 
refinanțare datorie 
publică locală, 2018, 
15 ani 
6.CEC Bank: 
277.126.555,97 lei, 
refinanțare datorie 
publică locală, 2018, 
15 ani 
o garanție: 
Raiffeisen Bank: 
38.500.000 lei, 

                                                 
3Conform anexei la HCL S5 nr. 89/07.05.2020 privind aprobarea contractării finanțării rambursabile, valoarea alocată pe investiții a finanțării rambursabile este de 
40.888.720 lei.  
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare EUR RON 

Peri-
oada 

de 
gra-
ţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

achiziție echipamente 
și utilaje, garantat SC 
Amenajare Edilitară și 
Salubrizare SA, 2020, 
10 ani (1 an grație) 

4 

ORAȘUL 
POPEȘTI-
LEORDENI 

JUDEȚUL ILFOV 
Piața Sf. Maria nr. 

1 
Tel.: 0374 - 408819 
Fax: 0374 - 408822 

achiziții@ppl.ro 
www.ppl.ro 

Lărgire str. Amurgului - 
Acces șoșeaua Berceni 
- în orașul Popești-
Leordeni 
Modernizare str. 
Leordeni inclusiv Trama 
Stradală în oraș 
Popești-Leordeni 
Amenajare parc și 
parcare supraterană în 
oraș Popești-Leordeni 
Construire Creșa nr. 1 în 
orașul Popești-Leordeni 

4465/M_REG-
1009875-

2020/ 
14.07.2020 
(605404/ 

15.07.2020) 
(606061/ 

04.08.2020), 
completări 
M_REG-
1013428-

2020/ 
10.08.2020 
(606357/ 

11.08.2020) 

BCR 0,00 

50.183.680,53 
trageri în: 

2020: 
10.454.933,40 

2021: 
25.091.840,16 

2022: 
14.636.906,97 

24 
luni 

96 
luni 

ROBOR6M + 3,95%                                                       
 
com.acordare: 
0,1% flat 
com.ramb.anticip.: 
2% flat, în cazul 
refin. de la alte 
bănci 

o finanțare 
rambursabilă 
directă: 
BCR: 19.999.783,96 
lei, investiții publice, 
2005, 16 ani (10 ani 
grație) 

5 

ORAȘUL EFORIE 
JUDEŢUL 

CONSTANȚA 
Str. Progresului nr. 

1, Eforie Sud. 
Tel.: 0241 - 748149 
Fax: 0241 - 748979 

www.primaria 
eforie.ro 

Extindere rețea 
alimentare cu gaze 
naturale în orașul Eforie, 
jud. Constanța 

4469/M_REG-
1011375-

2020/ 
23.07.2020 
(605749/ 

24.07.2020) 
completări 
M_REG-
1012219/ 

30.07.2020 

EXIM-
BANK 0,00 

4.500.000 
trageri în: 

2020: 
1.500.000 

2021: 
3.000.000 

12 
luni 

108 
luni 

ROBOR3M + 2% 

2 fin. ramb. directe: 
1.EXIMBANK: 
25.596.128,54 lei, 
refinanțare datorie 
publică locală, 2017, 
15 ani (3 luni grație) 
2.EXIMBANK: 
24.000.000 lei, 
investiții publice, 
2017, 15 ani (21 luni 
grație) 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare EUR RON 

Peri-
oada 

de 
gra-
ţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

6 

MUNICIPIUL 
SLATINA 

JUDEȚUL OLT 
Piața M. 

Kogălniceanu nr. 1 
CP 230080 

Tel.: 0249 - 439377 
Fax: 0249 - 439336 

office@ 
primariaslatina.ro 

www.primaria 
slatina.ro 

Modernizare 
infrastructură rutieră 
existentă în mun. Slatina 
(35.000.000 lei) 
Reabilitare și 
modernizare esplanadă 
mun. Slatina, Str. 
Independenței 
(3.000.000 lei) 
PT+execuție reparații 
capitale pavilion A1, 
cazarmă 539, lotul 1/2, 
str. Tunari nr. 1, mun. 
Slatina, Jud. Olt 
(10.000.000 lei) 
Extindere sistem 
supraveghere video în 
mun. Slatina (2.000.000 
lei) 
Sprijinirea eficienței 
energetice, a gestionării 
inteligente a energiei la 
blocurile de locuințe din 
mun. Slatina 
(50.000.000 lei) 

4470/M_REG-
1011619-

2020/ 
27.07.2020 
(605819/ 

28.07.2020) 
completări 
M_REG-
1013356-

2020/ 
10.08.2020 

BCR 0,00 

100.000.000 
trageri în: 

2020: 
40.000.000 

2021: 
60.000.000 

24 
luni 

156lu
ni 

ROBOR3M + 1,96%                                                       
 
com.acordare: 
0,1% flat 

4 finanațări 
rambursabile 
directe: 
1. Raiffeisen Bank: 
67.000.000 lei, 
investiții publice, 
2005, 20 ani (24 luni 
grație) 
2. BCR: 45.000.000 
lei, investiții publice, 
2010, 15 ani (12 luni 
grație) 
3. UniCredit Bank: 
20.000.000 lei, 
refinantare datorie 
publică locală, 2014, 
7 ani (24 luni grație)  
4: CEC Bank: 
45.000.000 lei, 2017, 
investiții publice, 10 
ani (24 luni grație) 
o garanție: 
BRD-SG: 13.525.701 
lei, pentru Compania 
de Apă Olt, investiții 
extindere rețea apă și 
canalizare, 2012, 10 
ani (24 luni grație) 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare EUR RON 

Peri-
oada 

de 
gra-
ţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

7 

MUNICIPIUL 
BUCUREȘTI 
Bd. Regina 

Elisabeta nr. 47, 
sector 5, CP 

050013. 
Tel.: 021 - 3055500 

 int. 2045 
Fax: 021 - 3120030 
isabela.popescu@p

mb.ro 
www.pmb.ro 

Achiziționare mijloace 
de transport mai puțin 
poluante necesare 
îmbunătățirii 
transportului public de 
călători în municipiul 
București (50.000.000 
lei) 
Modernizarea unor 
artere de penetrație, 
străpungeri, supralărgiri 
și pasaje rutiere și 
pietonale - Penetrație 
Splaiul Independenței - 
Ciurel - Autostrada 
București - Pitești 
(20.000.000 lei) 
Lărgire Șos. Fabrica de 
Glucoză între Calea 
Floreasca și Șos. 
Petricani (15.000.000 
lei)                                               
Pasaj Doamna Ghica 
(15.000.000 lei) 

4471/M_REG-
1011836-

2020/ 
28.07.2020 
(605871/ 

29.07.2020) 
completări 
M_REG-
1013152-

2020/ 
07.08.2020 
(606292/ 

10.08.2020) 

BRD - 
GSG 0,00 100.000.000 

trageri în 2020 - 120 
luni 

ROBOR3M + 1,05% 

14 finanţări 
rambursabile: 
1.BEI: împrumut 
subsidiar, 112 mil. 
EUR, reabilitare 
infrastructură 
educaţională, 2003, 
25 ani (5 ani graţie) 
2.BEI: împrumut 
subsidiar, 25 mil. 
EUR, reabilitare staţie 
epurare ape uzate 
Glina I, 2006, 25 ani 
(5 ani graţie) 
3.BDCE: garanţie 
împrumut subsidiar, 
RADET, 9,76 mil. 
EUR, 1998, 25 ani (7 
ani graţie) 
4.BEI: garanţie 
împrumut subsidiar, 
RATB, 6.342.718 
EUR, 2000, 20 ani (5 
ani graţie) 
5.BERD: 10 mil. 
EUR, reabilitare staţie 
epurare ape uzate 
Glina I, 2006, 14 ani 
(4 ani graţie) 
6.BRD-GSG: 140 mil. 
lei, proiecte POR, 
2013, 10 ani (4 ani 
graţie) 
7.emisiune 



pagina 14 din 34 
 

 

Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare EUR RON 

Peri-
oada 

de 
gra-
ţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

obligaţiuni: 555 mil. 
lei, refinanțare 
emisiune 
euroobligațiuni, 2015, 
7 ani  
8.emisiune 
obligaţiuni: 555,1 mil. 
lei, refinanțare 
emisiune 
euroobligațiuni, 2015, 
10 ani  
9.MFP: 248 mil. lei, 
OUG 46/2015 - 
chelt.en.termică, 
2015, 20 ani (3 luni 
grație) 
10.BEI: 75 mil. EUR, 
proiect POIM - Glina, 
etapa a II-a, 2017, 
min. 4 ani - max. 32 
ani (grație: min. 60 
zile - max. 5 ani) 
11.emisiune 
obligaţiuni: 555 mil. 
lei, refinanțare 
emisiune obligațiuni, 
2018, 10 ani  
12.MFP: 462.661.949 
lei, OUG 35/2019 - 
chelt.en.termică, 
2019, 10 ani (3 luni 
grație)   
13.BCR: 140.000.000 
lei, proiecte FEN, 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare EUR RON 

Peri-
oada 

de 
gra-
ţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

2019, 14 ani (4 ani 
grație) 
14. BERD: 555 mil. 
lei, refinanțare 
emisiune obligațiuni, 
2020, 3 ani 

8 

MUNICIPIUL DEJ 
JUDEȚUL CLUJ 

Str. 1 Mai nr. 2,  CP 
405200. 

Tel.: 0264 - 211790 
Fax: 0264 - 212388 

primaria@dej.ro 

Amenajare lac și alei 
pietonale zona Balta 
Proiectare și execuție 
lucrări de canalizare 
cartier Somcut 
Parcare str. Ec. 
Teodoroiu (lângă fosta 
CT8) 
Prelungire str. Leon 
Birbaum 
Parcări în mun. Dej 
Construire pod peste 
Valea Jichiș (Salca) pe 
str. Slatinei 
Proiect regional de 
dezvoltare a 
infrastructurii de apă și 
apă uzată din jud. Cluj și 
Sălaj în per. 2014 - 2020 
CI4 - extindere și 
reabilitarea rețelelor de 
alim. cu apă și 
canalizare în mun. Dej  
Creșterea efic. energ. a 
clădirii publice cu 
destinația Școală, 
situată în str.Mixandrelor 
nr. 2A, Dej POR 

4472/M_REG-
1012018-

2020/ 
29.07.2020 
(605897/ 

30.07.2020) 
completări 
M_REG-
1013778-

2020/ 
12.08.2020 
(606470/ 

13.08.2020) 

BCR 0,00 

18.156.550, 
 din care 

10.656.550 
pentru proiecte 

FEN 
 

trageri în: 
2020: 

12.330.630, 
din care 

7.960.330 
pentru proiecte 

FEN 
2021: 

5.825.920, 
din care 

2.696.220 
pentru proiecte 

FEN 

24 
luni 

156 
luni 

ROBOR6M + 2,75% 
 
com.acordare: 
0,1% flat 

o finanţare 
rambursabilă 
directă: 
BCR: 28.850.850,57 
lei, investiții publice, 
2006, 20 ani (3 ani 
graţie) 
o garanție: 
BEI: 3.985.115 EUR, 
extindere/ reabilitare 
sisteme alim. cu apă 
și apă menajeră în 
jud. Cluj și Sălaj, 
2009, 20 ani (5 ani 
graţie) 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare EUR RON 

Peri-
oada 

de 
gra-
ţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

Creșterea eficienței 
energetice a clădirii 
publice Șc. Gimnazială 
A. Iancu, Dej, situată în 
str. Aurora nr. 5 POR 
Creșterea eficienței 
energetice a clădirii 
publice Șc. Gimnazială 
M. Eminescu, Dej, str. 
A. Iancu nr. 2-4 POR 
Amenajarea zonei 
pietonale centrale în 
vederea reducerii 
emisiilor de carbon din 
zona centrală a 
municipiului DejPOR 
Modernizare 
infrastructură străzi 
pentru accesul între 
zona centrală și Ocna 
Dej - străzile: M. 
Viteazu, Minerilor, 
Albăstrelelor,Țibleșului, 
Eroilor, Pinticului POR 
Modernizarea 
coridorului integrat de 
mobilitate urbană 
reprezentat de str. 1 Mai 
(tronson 1 Mai 182 
intersecție str. Ion Pop 
Reteganu), Str. Ion Pop 
Rateganu - Pod Someș 
- Str. Libertății - Str. 
Bistriței până la limita 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare EUR RON 

Peri-
oada 

de 
gra-
ţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

administrativ teritorială a 
mun. Dej, inclusiv acces 
către Autobaza 
TRANSURB SA și 
modernizare Autobaza 
TRANSURB SA POR 
Modernizarea 
coridorului integrat de 
mobilitate urbană 
reprezentat de str. Unirii, 
str. Dobrogeanu 
Gherea, str. E. 
Teodoroiu, str. A. Iancu, 
str. G. Coșbuc, str. 
Regina Maria, str. 
Mircea cel Bătrân, str. 
Mărășești (între Mircea 
cel Bătrân și Gh. 
Șincai), str. Gh. Șincai, 
str. 1 Mai (între str. G. 
Coșbuc și str. 
I.P.Reteganu), str. 
Crângului POR 
Dezvoltarea 
infrastructurii de 
transport alternativ în 
mun. Dej - punte 
pietonală și modernizare 
coridor infrastructură 
intregrată în Ocna Dej 
POR 
Îmbunătățirea 
transportului public și 
nemotorizat în mun. Dej 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare EUR RON 

Peri-
oada 

de 
gra-
ţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

POR 
Amenajare pietonală și 
velo zona Dig, zona 
Titulescu, Aleea Raoul 
Șorban și construire 
centru de transfer 
intermodal mun. Dej 
POR 
Îmbunătățirea 
transportului public și 
nemotorizat în mun. Dej 
POR 
Modernizarea 
coridorului integrat de 
mobilitate urbană 
reprezentat de străzile: 
Fântânilor, Narcisei, 
Căprioarei, Pajiștei, 
Salbelor, Porumbeilor, 
Turturelelor, Vânătorilor, 
Rândunicii, Mierlei, 
Cireșilor, Sălciilor, 
Canalului, Câmpului, 
Busuiocului, Măcieșului, 
Ferigii, Fundătura, 
Cărămidarilor, 
Pescarilor POR 
Creșterea eficienței 
energetice a sistemului 
de iluminat public al 
mun. Dej, jud. Cluj POR 
Reconversia și 
refuncționalizarea 
terenurilor și 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare EUR RON 

Peri-
oada 

de 
gra-
ţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

suprafețelor degradate, 
neutilizate din Pădurea 
Bungar, mun. Dej POR 

9 

COMUNA LIEȘTI 
JUDEȚUL GALAȚI 
Str. Anghel Saligny, 

nr.269 
Tel.:0236 821 020  
Fax: 0236 821 006 
p807180l@yahoo.c

om 
primarialiesti@gmai

l.com 

Achiziție autospecială 
gunoi Renault 
leasing financiar 

4474/M_REG-
1012455-

2020/ 
31.07.2020 
(606013/ 

03.08.2020) 
completări 
M_REG-
1013521-

2020/ 
11.08.2020 
(606392/ 

12.08.2020) 

BCR 
Leasing 
IFN SA 

0,00 332.658,55 
trageri în 2020 - 36 

luni 

ROBOR6M + 4,5% 
 
com.analiză dosar: 
1% 
com.ramb.anticip.: 
2% 

NU 

10 

JUDEȚUL BIHOR 
Str. Parcul Traian, 

nr.5 
Tel.:0259 410 181 
Fax: 0259 441 410 
registratura@cjbiho

r.ro 
www.cjbihor.ro 

Campus școlar pentru 
învățământ special din 
municipiul Oradea 
Reparații capitale sediu 
Consiliul Județean 
Bihor, Oradea, str. 
Republicii, nr.35 
Reabilitarea și 
modernizare DJ 795 
Salonta-Tinca 
Traseul Regional 
Transilvania Nord; 
Drumul Apuseni; 
Reabilitare și 
modernizare DJ 764A; 
DJ 108J, L 
totală=43,375 km, 
județul Bihor POR 

4476/M_REG-
1012548-

2020/ 
03.08.2020 
(606063/ 

04.08.2020) 

BCR 0,00 

50.000.000, 
din care 

7.000.000 
pentru proiecte 

FEN 
 

trageri în: 
2020: 

20.100.000, 
din care 

2.400.000 
pentru proiecte 

FEN 
2021: 

29.600.000, 
din care 

4.600.000 
pentru proiecte 

36 
luni 

144 
luni 

ROBOR3M + 2,3% 
 
com acordare: 
0,25% flat 

3 finanţări 
rambursabile 
directe: 
1.emisiune 
obligaţiuni: 
77.986.400 lei, 
refinanţare credit 
BCR, 2011, 17 ani 
2.CEC Bank: 
15.000.000 lei, 
proiecte FEN, 2012, 
20 ani (3 ani grație)  
3.CEC Bank: 
35.145.608 lei, 
proiecte FEN, 2015, 
20 ani (3 ani grație) 
o garanție: 
CEC Bank: 6.700.000 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare EUR RON 

Peri-
oada 

de 
gra-
ţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

Traseul Regional 
Transilvania Nord; 
Drumul Apuseni; 
Reabilitare și 
modernizare DJ 108K, L 
totală=12,893 km, 
județul Bihor POR 
Reabilitare DJ 792 A 
Beliu-Tinca-Leș, km 
24+987-67*696, 
L=42,712 km, județul 
Bihor POR 
Construire Pod peste 
râul Crișul Repede în 
loc. Bulz, jud. Bihor 

FEN 
2022: 300.000 

lei, garanție RA 
Aeroportul Oradea, 
investiții publice de 
interes local, 2018, 
15 ani (3 ani grație) 

11 

COMUNA COAȘ 
JUDEȚUL 

MARAMUREȘ 
Str. Ion Popescu de 

Coaș, nr.34, CP 
437282 

Tel.: 0262 - 286233 
Fax: 0262 - 286233 
primaria_coas@ya

hoo.com 
www.primariacoas.r

o 

Rețea de canalizare și 
stație de epurare ape 
uzate în Comuna Coaș, 
județul Maramureș 

4477/M_REG-
1012843-

2020/ 
03.08.2020 
(606184/ 

06.08.2020) 

EXIM-
BANK  0,00 700.000 

trageri în 2020 6 luni 42 
luni 

ROBOR6M + 2,5% 
 
com.acordare: 
0,3% flat 
com.modif.cond. 
contractuale: 0,2% 

NU 

12 

MUNICIPIUL 
FOCŞANI 
JUDEŢUL 
VRANCEA 

B-dul Dimitrie 
Cantemir nr. 1A, 

CP 620098. 

Reabilitare și extindere 
Parc Nicolae Bălcescu 
Focșani, jud. Vrancea 
Extindere rețea de 
distribuție gaze naturale 
în cartierul Mândrești, 
Mun. Focșani 

4481/M_REG-
1013163-

2020/ 
07.08.2020 
(606285/ 

10.08.2020) 

BCR 0,00 

40.000.000 
trageri în: 

2021: 
17.000.000 

2022: 
17.000.000 

2023: 

42 
luni 

138 
luni 

ROBOR6M + 2,4% 

2 finanţări 
rambursabile 
directe: 
1.Emisiune 
obligaţiuni: 
28.000.000 lei, 
refinanțare credit, 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare EUR RON 

Peri-
oada 

de 
gra-
ţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

Tel.: 0237 - 236000 
Fax: 0237 - 216700 
primarie@focsani.i

nfo 
www.focsani.info 

Reabilitare și 
modernizare Piațetă 
Teatru și Milcov - Mun. 
Focșani 
Refacere infrastructură 
străzi, sistematizare pe 
verticală str. Gheorghe 
Duca, f-dt Gheorghe 
Doja, Legumelor, 
Plantelor, Vasile Pârvan, 
Bahne din Mun. Focșani  
Lucrări de 
recondiționare și 
modernizare terenuri 
sport ce aparțin Liceului 
sportiv și demolare 
gradene Focșani 
Reabilitare și 
modernizare str. 
Revoluției, str. Aleea 
Sudului, str. Cpt. Crețu 
Florin, str. Aleea Parc 
din Mun. Focșani 
Extindere cu 12 săli de 
clasă a Școlii nr. 3 
Focșani 

6.000.000 2009, 17 ani și 5 luni 
(2 luni grație)   
2.UniCredit Bank: 
24.500.000 lei, 
investiţii publice 
locale, 2013, 15 ani 
(3 ani graţie)  

13 

MUNICIPIUL 
FOCŞANI 
JUDEŢUL 
VRANCEA 

B-dul Dimitrie 
Cantemir nr. 1A, 

CP 620098. 
Tel.: 0237 - 236000 

Refacere infrastructură 
str. Ion Basgan 
Refacere infrastructură 
str. Panduri, cartier 
Bahne 
Reabilitare locuri de 
joacă existente în 
patrimoniul UAT Focșani 

4482/M_REG-
1013164-

2020/ 
07.08.2020 
(606286/ 

10.08.2020) 

BCR 0,00 

9.178.144,50 
trageri în: 

2020: 
3.078.144,50 

2021: 
5.650.000 

2022: 
450.000 

24 
luni 

156 
luni 

ROBOR6M + 2,4% 

2 finanţări 
rambursabile 
directe: 
1.Emisiune 
obligaţiuni: 
28.000.000 lei, 
refinanțare credit, 
2009, 17 ani și 5 luni 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare EUR RON 

Peri-
oada 

de 
gra-
ţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

Fax: 0237 - 216700 
primarie@focsani.i

nfo 
www.focsani.info 

Modernizare și 
reabilitare drumuri locale 
în intravilanul mun. 
Focșani, jud. Vrancea 
(str. Gloriei, Caragiale, 
Traian Ionescu, Moș I. 
Roată, Transilvaniei, 
Rodnei, Alecu Russo, 
Albinei, Cărăbuș, Jiliștei, 
13 Decembrie, Putnei, 
Diviziei, 1 Mai, 
Podgoriei, I. Creangă, 
Aleea Școlii, Aleea 
Florilor, Cartier CFR, 
Racoviță, Tătulescu, N. 
Titulescu, Timotei 
Cipariu, Arh. I. Mincu, 
Muncitori, Miron Costin, 
Mărăști, D. Zamfirescu) 

(2 luni grație)   
2.UniCredit Bank: 
24.500.000 lei, 
investiţii publice 
locale, 2013, 15 ani 
(3 ani graţie)  

TOTAL 0,00 

449.051.033,58 
din care 

17.656.550 
pentru proiecte 

FEN 
 

trageri în: 
2020: 

238.678.339,81 
din care 

10.360.330 
pentru proiecte 

FEN 
2021: 

176.167.760,16 
din care 

7.296.220  
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare EUR RON 

Peri-
oada 

de 
gra-
ţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

pentru proiecte 
FEN 

2022: 
28.204.933,61 

2023: 
6.000.000 

 
V. Analiza notificărilorprimitedin partea următoarelor unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale: 
 

1. MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, JUDEȚUL BRAȘOV 
 
Prin Hotărârea CAÎL nr.5405/08.08.2018a fost avizată contractarea de către Municipiul Făgărașa unei finanţări rambursabile, în valoare de 
25.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local. 
 
Cu Notificarea nr.38.011/30.06.2020, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Făgăraș aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată 
Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr.141/23.06.2020, prin care a fost aprobată modificarea listei și a sumelor alocate pentru obiectivele de 
investiții prevăzute în HCL nr.255/29.11.2017.Prin urmare, lista obiectivelor de investiții publice finanțate din împrumut va avea următoarea 
structură: 

- „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al Municipiului Făgăraș - Cetatea Făgărașului”: 10.952.200 lei; 
- „Lucrări de evacuare ape pluviale str.D-na Stanca, Municipiul Făgăraș”: 1.031.135 lei; 
- „Lucrări de amenajare-reabilitare secție pediatrie la Spitalul Municipal Dr.Aurel Tulbure Făgăraș”: 1.555.604,79 lei; 
- „Reabilitare str.Doamna Stanca, Muncipiul Făgăraș, județul Brașov”: 1.269.532 lei; 
- „Reabilitare străzi din Municipiul Făgăraș, județul Brașov”: 10.191.528,21 lei. 

 
În vederea fundamentării notificării, Municipiul Făgăraș a prezentat: 
- HCL nr.141/23.06.2020 privind modificarea și completarea Anexei 1 la HCL nr.255 din data de 29 noiembrie 2017 privind aprobarea 
contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 28.583.333,33 lei pentru refinanțarea împrumutului intern contractat de către 
Municipiul Făgăraș de la CEC Bank și realizarea unor obiective de investiții, pe o perioadă de 12 ani; 
- HCL nr.120/28.05.2020 privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurarea și 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al Municipiului Făgăraș - Cetatea Făgărașului”; 
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- HCL nr.184/10.07.2019 privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare 
Secție pediatrie la Spitalul Municipal Dr.A.Tulbure”; 
- HCL nr.209/07.08.2019 privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare 
str.D-na Stanca, Municipiul Făgăraș, județul Brașov”; 
- adresa nr.39407/13.07.2020 a Primăriei Municipiului Făgăraș. 
Totodată,în notificarea Municipiului Făgăraș se menționează că proiectul „Lucrări de evacuare ape pluviale str.D-na Stanca, Municipiul 
Făgăraș” este un proiect desprins din proiectul „Reabilitare strada D-na Stanca, Municipiul Făgăraș, județul Brașov”, ai cărui indicatori tehnico-
economici au fost aprobați prin HCL nr.209/07.08.2019, prin care a fost aprobat întregul proiect. 
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată. 
 

2. MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU 
 
Prin Hotărârea CAÎL nr.5402/08.08.2018 a fost avizată contractarea de către Municipiul Buzăua unei finanţări rambursabile, în valoare de 
49.590.331 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local. 
 
Cu Notificarea nr.80454/27.07.2020, Municipiul Buzău aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local (HCL) 
nr.161/20.07.2020, prin care a fost aprobată modificarea listei de investiții prevăzută în HCL nr.56/26.03.2018.Prin urmare, lista obiectivelor de 
investițiipublice finanțate din împrumut va avea următoarea structură: 
- Construcție extindere și refuncționalizare clădire Bazar – transformareîn sediu administrativ al Primăriei Municipiului Buzău: 6.347.199 lei; 
- Realizare sursă termică independentă pentru unități de învățământ și alte clădiri publice din patrimoniul municipiului Buzău: 20.792.000 lei; 
- Punerea în valoare a Canalului Iazul Morii, pe str.Frăsinet prin amenajarea unui spațiu de recreere: 1.013.000 lei;                                          
- Reabilitare stadion de atletism și refacere împrejmuire teren: 8.814.000 lei; 
- Amenajare locuri de joacă în municipiul Buzău: 470.000 lei; 
- Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe C2, 12E, C5 dinmunicipiul Buzău: 1.587.000 lei; 
- Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe B4 D.Filipescuși Gerom 2 din municipiul Buzău: 245.000 lei; 
- Surse alternative de asigurare a agentului termic în municipiul Buzău: 6.109.000 lei; 
- Modernizare sistem de încălzire cu sursă independentă, modulară cu trei centrale termice pe peleți și agropeleți lacentrala termică 

Integral, municipiul Buzău: 2.119.000 lei; 
- Reabilitare pasaj pietonal, b-dul Unirii, municipiul Buzău: 945.132 lei; 
- Amenajare sens giratoriu și amplasare locomotivă construită înanul 1936, în vederea expunerii muzeistice-Intersecția dintre b-dul Gării,  

b-dul 1 Decembrie 1918 și str.Republicii, Municipiul Buzău,Județul Buzău: 1.149.000 lei. 
 
În vederea fundamentării notificării, Municipiul Buzău a prezentat: 
- HCL nr.151/20.07.2020 privind aprobarea modificării și completării HCL nr.56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile 
prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local; 
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- HCL nr.106/18.05.2020 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare sens giratoriu și amplasare locomotivă construită în anul 1936 
în vederea expunerii muzeistice – Intersecția dintre b-dul Gării, b-dul 1 Decemebrie 1918 și str.Republicii, Municipiul Buzău, Județul Buzău”. 
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată. 
 

3. MUNICIPIUL DEVA, JUDEȚUL HUNEDOARA 
 
Prin Hotărârea nr.5712/02.04.2019, CAÎL a avizat contractarea de către Municipiul Deva a unei finanţări rambursabile, în valoare de 
50.000.000 lei,pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Municipiul Deva a încheiat cu EXIMBANK SA, 
Contractul de credit nr.16-ATM/15.05.2019.  
 
Cu Notificarea nr.20-54782-PDV/29.07.2020, Municipiul Deva aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local (HCL) 
nr.304/28.07.2020 pentru modificarea HCL nr.303/2018 privind aprobarea contractării și garantării de către municipiul Deva a unei finanțări 
rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei, modificată și completată ulterior. Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu local a fost 
aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii publice finanțate din împrumutul contractat de la EXIMBANK SA.Prin urmare, împrumutul 
va fi utilizat pentru realizarea următoarelor obiective de investiții: 
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Parohia Reformată din Deva: 155.577 lei; 
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Clădire IPH din municipiul Deva: 245.000 lei; 
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Centrul Cultural „Drăgan Muntean” din municipiul Deva: 478.274,32 lei; 
•Modernizare pistă de atletism la Stadionul Municipal Cetate Deva: 6.950.000 lei; 
•Modernizare ascensor înclinat acces Cetate Deva: 14.995.769,05 lei; 
•Modernizare strada Granitului din Municipiul Deva: 503.588,79 lei; 
•Modernizare strada Cascadei din municipiul Deva: 241.420 lei; 
•Modernizare drum de legătură între strada Vulcan și strada Coziei: 287.230 lei; 
•Modernizare teren sintetic nr.2 în incinta Stadionului Municipal: 2.170.000 lei; 
•Amenajare sens giratoriu în Sântuhalm: 3.746.530 lei; 
•Introducere gaz metan Bârcea Mică: 1.702.000 lei; 
•Amenajare teren de sport la Casa Maghiară: 369.900 lei; 
•Amenajare capelă mortuară în localitatea Cristur: 383.960 lei; 
•Casă mortuară Bârcea Mică: 536.095 lei; 
•Amenajare Casă mortuară-Archia din municipiul Deva: 547.526 lei; 
•Reabilitare teren de sport Școala Cristur din municipiul Deva: 328.579,69 lei; 
•Alimentare cu apă și canalizare pe strada Zenitului în municipiul Deva: 390.704 lei; 
•Amenajare canalizare pluvială pe strada Atelierelor în municipiul Deva: 216.390 lei; 
•Modernizare strada Dricuri, sat Cristur: 540.013,06 lei; 
•Modernizare strada Vâlcele, sat Cristur: 639.270 lei; 
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•Modernizare strada Coziei: 1.808.371 lei; 
•Rețea structurată: 191.750 lei; 
•Optimizarea proceselor în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice la nivelul Municipiului Deva, prin Programul 
Operațional Capacitate Administrativă  2014-2020: 24.500 lei; 
•Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna”, prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020: 50.000 lei; 
•Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe M2, Aleea Crizantemelor din Municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 
2014-2020: 30.000 lei; 
•Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P3-Aleea Moților din Municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 2014-2020: 
182.590 lei; 
•Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 8 –B-dul Decebal din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 2014-2020: 
97.000 lei; 
•Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe nr.7-Aleea Plopilor din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 2014-
2020: 20.300 lei, 
•Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe M1, Aleea Crizantemelor din Municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 
2014-2020: 30.000 lei; 
•Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 60- Aleea Streiului din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 2014-
2020: 68.000 lei; 
•Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A- Bdul Iuliu Maniu din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 2014-
2020: 100.500 lei; 
•Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe D-Bd Iuliu Maniu din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 2014-
2020: 83.500 lei; 
•Amenajare zona pietonală centrul istoric, prin Programul Operațional Regional 2014-2020: 50.000 lei; 
•Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu, prin Programul Operațional Regional 2014-2020: 803.000 lei; 
•Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale antepreșcolare la Creșa Deva, Al. Viitorului, prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020: 174.999,94 lei; 
•Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetății Deva, monument al naturii și istoric cu valoare turistică ridicată din Municipiul Deva-
Refuncționalizarea Incintei I, prin Programul Operațional Regional 2014-2020: 407.000 lei; 
•Modernizarea sistemului de transport public local prin achiziționarea de vehicule ecologice, prin Programul Operațional Regional 2014-2020: 
25.100 lei; 
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil”-Parohia Sântuhalm: 167.790 lei; 
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Ilie Tesviteanul”-Parohia Deva VII: 399.542,50 lei; 
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Parohia Romano Catolică nr.II Deva: 348.967,50 lei; 
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public - Biserica Greco-Catolică „IMMACULATA”, din municipiul Deva: 497.658 lei; 
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•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica „Adormirea Maicii Domnului”-Parohia Deva VI: 1.395.540 lei; 
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Primăria municipiului Deva: 499.205 lei; 
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica Creștină Baptistă „Sfânta Treime”-Deva, clădirea de pe str. M. Kogălniceanu nr.14: 
528.717 lei; 
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica Penticostală „Emanuel”-Deva: 220.031 lei; 
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina”-Parohia Deva X, din municipiul Deva: 173.442,50 lei; 
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica Creștină Baptistă „Sfânta Treime”, din municipiul Deva (pentru construcția din Deva, 
Aleea Poiana Narciselor nr.8, data în folosință Bisericii Creștine Baptiste Maghiare-Deva): 208.488 lei; 
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica „Sfântul Ierarh Vasile Cel Mare”-Parohia Deva III: 355.750,50 lei; 
•Amenajare trotuare strada Bucovinei-Sat Cristur, municipiul Deva: 400.000 lei; 
•Amenajare parcare pe Bulevardul Decebal-zona Palat Administrativ, municipiul Deva: 541.430 lei; 
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Parohia Romano-Catolică nr.1 Deva: 329.630 lei; 
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Parohia Romano-Catolică Cristur: 189.745,50 lei; 
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica Ortodoxă din localitatea Bârcea Mică: 123.494,12 lei; 
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica „Sf. Ier. Nicolae”-Parohia Cristur: 178.085,68 lei; 
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica Ortodoxă din localitatea Archia: 123.615,10 lei; 
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica Penticostală „Muntele Sionului” din municipiul Deva: 176.220,42 lei; 
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica Penticostal „Batenia” din municipiul Deva: 271.513,77 lei; 
•Amenajare parcare tip „SMART PARKING”, strada Carpați (zona policlinica veche) din municipiul Deva: 500.000 lei; 
•Treceri de pietoni inteligente în municipiul Deva, Bdul Decebal, str. Mărăști, str. Carpați, Bdul Dacia, Bdul M. Kogălniceanu, Bdul 22 
Decembrie, Bdul 1 Decembrie 1918, str. Bejan, str. Mihai Eminescu, Bdul Nicolae Bălcescu, str. Minerului, Bdul Iuliu Maniu-18 treceri de 
pietoni: 539.845 lei; 
•Achiziționare imobile teren intravilan înscrise în C.F. nr.73893, nr. Cadastral 73893 și C.F. nr.66011, nr. Cadastral 5630, ambele situate în 
intravilanul localității Sântuhalm, județul Hunedoara (pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare sens giratoriu în Sântuhalm, 
municipiul Deva, județul Hunedoara): 230.140 lei; 
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Colegiul Național Decebal, din municipiul Deva, Bdul 1 Decembrie 1918, nr.22: 449.930 lei; 
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Liceul Teoretic „Teglas Gabor” din municipiul Deva, Aleea Anemonelor, nr.57A (fațada la 
strada Mihai Eminescu): 150.460 lei; 
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”-clădire Școala Generală nr.6-din 
municipiul Deva, str. Bejan nr.8: 516.950 lei; 
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Liceul Tehnic Transilvania – clădire Școala generală nr.3 din municipiul Deva, B-dul Dacia 
nr.8: 371.241,90 lei; 
•Iluminat arhitectural pe clădiri de inters public- Liceul de Arte „Sigismund Toduță” - clădire Școala generală nr.2 din municipiul Deva, str. 
Avram Iancu nr.21: 182.843,86 lei; 
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•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Liceul de Arte „Sigismund Toduță” din municipiul Deva, str. Ciprian Porumbescu, nr.1: 
160.247,13 lei;  
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public – Liceul cu program sportiv „Cetate” din municipiul Deva, str. Axinte Sever nr.3: 195.037,67 
lei. 
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată. 
 

4. ORAȘUL VOLUNTARI, JUDEȚUL ILFOV 
 
a) În baza Hotărârii CAÎL nr. 5719/02.04.2019, Orașul Voluntari a contractat finanţarea rambursabilă în valoare de 47.197.228 lei de la BCR 
SA, pentru realizarea de investiții publice de interes local. 
 
Cu Notificarea nr. 2699/27.07.2020, cu modificările ulterioare, Orașul Voluntari aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată Hotărârea 
Consiliului Local (HCL) nr. 123/21.07.2020, prin care a fost aprobată modificarea listei de investiţii publice care a stat la baza obţinerii avizului 
CAÎL. Drept urmare, lista obiectivelor de investiții publice finanțate din împrumut va avea următoarea structură: 
- Realizare rețea de canalizare menajeră și rețea de alimentare cu apă: 10.000.000 lei; 
- Reparații capitale și de covor asfaltic str. Siret, str. Predeal, str. Hârșova, str. Horia, str. Scarlat Lambrino, str. Serban Cantacuzino, b-dul 
Matei Millo, str. Popasului, str. Emil Racoviță, str. Râmnic, str. Brateș, str. Topolovăț: 23.017.408,59 lei; 
- Construire clădire cu destinația Școală gimnazială, împrejmuire teren, desființare corp C4, oraș Voluntari: 5.113.112,75 lei; 
- Elaborare studiu de fezabilitate și executarea lucrărilor de construire Școală gimnazială cu regim de înălțime P + 2E cu cantină: 5.214.701 
lei; 
- Clădire after school, Școala gimnazială nr.2, Voluntari: 3.852.005,66 lei. 
 
În sprijinul Notificării sus-menționate, Orașul Voluntari a prezentat, în copie, următoarele documente: 

- HCL nr. 123/21.07.2020 pentru modificarea listei obiectivelor de investiții; 
- HCL nr. 65/23.04.2019 privind completarea HCL nr. 138/07.08.2018 cu privire la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile 

interne în valoare de 100.000.000 lei; 
- HCL nr. 94/19.06.2019 de aprobare propuneri de schimbare a proiectelor de investiții; 
- HCL nr. 181/19.11.2019 pentru completare proiecte de investiții aferente Contract de credit de investiții nr. 20190422036/22.04.2019; 
- HCL nr. 209/03.12.2019 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza studiu de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiții „Construire clădire cu destinația Școala gimnazială, împrejmuire teren, desființare corp C4, oraș Voluntari”; 
- HCL nr. 100/01.07.2020 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza studiu de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiții „Elaborare studiu de fezabilitate și executarea lucrărilor de construire Școală gimnazială cu regim de înalțime 
P+2E cu cantină”; 

- HCL nr. 227/20.11.2017 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza studiu de fezabilitate pentru 
obiectivul de investiții „Clădire after school Școala Gimnazială nr.2, Oraș Voluntari”; 

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată. 
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b)În baza Hotărârii CAÎL nr. 5720/02.04.2019, Orașul Voluntari a contractat finanţarea rambursabilă în valoare de 23.581.218,46 lei de la 
BCRSA, pentru realizarea de investiții publice de interes local. 
 
Cu Notificarea nr.2698/27.07.2020, cu modificările ulterioare, Orașul Voluntari aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată Hotărârea 
Consiliului Local (HCL) nr.123/21.07.2020, prin care a fost aprobată modificarea listei de investiţii publice care a stat la baza obţinerii avizului 
CAÎL. Drept urmare,lista obiectivelor de investiții publice finanțate din împrumut va avea următoarea structură: 
-  Consolidare, modernizare și extindere clădire școala nr.3: 1.024.829,58 lei; 
-  Reînnoirea parcului de mijloace de transport public cu autobuze electrice (lot 1): 899.935,70 lei; 
-  Reînnoirea parcului de mijloace de transport public cu autobuze electrice (lot 2): 899.935,70 lei; 
-  Extindere grădiniță și creșă Bulevardul Dunării nr.71: 3.760.120,00 lei; 
-  Creșă zona Galata: 4.087.890,21 lei; 
-  Modernizare strada Vasile Alecsandri: 12.908.507,27 lei. 
 
În sprijinul Notificării sus-menționate, Orașul Voluntari a prezentat, în copie, următoarele documente: 

- HCL nr.123/21.07.2020 pentru modificarea listei obiectivelor de investiții; 
- HCL nr.65/23.04.2019 privind completarea HCL nr.138/07.08.2018 cu privire la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile 

interne în valoare de 100.000.000 lei; 
- HCL nr.94/19.06.2019 de aprobare propuneri de schimbare a proiectelor de investiții; 
- HCL nr.64/15.05.2020 cu privire la aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșă zona 

Galata”; 
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată. 
 
c)În baza Hotărârii CAÎL nr.5721/02.04.2019, Orașul Voluntari a contractat finanţarea rambursabilă în valoare de 29.221.553,54 lei de la 
EXIMBANK SA, pentru realizarea de investiții publice de interes local.  
 
Cu Notificarea nr.2697/27.07.2020, cu modificările ulterioare, Orașul Voluntari aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată Hotărîrea 
Consiliului Local (HCL) nr.123/21.07.2020, prin care a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii publice care a stat la baza 
obţinerii avizului CAÎL. Drept urmare, lista obiectivelor de investiții publice finanțate din împrumut va avea următoarea structură: 
-  Modernizare și reabilitare Bd.Pipera 5,9 km: 4.366.462,00 lei; 
-  Locuințe sociale: 12.347.795,43 lei; 
-  Construire gospodărie de apă, str.Crinului, oraș Voluntari: 3.000.000,00 lei; 
-  Realizare rețea de canalizare și rețea de alimentare cu apă,b-dul Voluntari, jud.Ilfov: 7.972.415,14 lei; 
-  Introducere rețele hidroedilitare str.Zimnicea: 1.534.880,97 lei. 
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În sprijinul Notificării sus-menționate, Orașul Voluntari a prezentat, în copie, următoarele documente: 

- HCL nr.123/21.07.2020 pentru modificarea listei obiectivelor de investiții; 
- HCL nr.65/23.04.2019 privind completarea HCL nr.138/07.08.2018 cu privire la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile 

interne în valoare de 100.000.000 lei; 
- HCL nr.120/16.07.2020 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza studiu de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiții „Gospodărie de apă, strada Crinului, oraș Voluntari, județul Ilfov”; 
- HCL nr.215/06.12.2019 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza studiu de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiții „Realizare rețea de canalizare menajeră și rețea de alimentare cu apă - Bdul Voluntari, oraș Voluntari, județul 
Ilfov”; 

- HCL nr.27/13.03.2017 cu privire la actualizarea și completarea HCL nr.85/14.12.2016; 
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată. 
 

5. ORAȘUL TÂRGU NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ 
 

PrinHotărârea CAÎL nr.5747/13.05.2019a fost autorizată contractarea de către Orașul Târgu-Neamț a unei finanțări rambursabile interne, în 
valoare de 6.000.000 lei, pentru realizarea investiţiilor publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr. 
97/28.03.2019.În baza hotărârii CAÎL sus-menționate,Orașul Târgu-Neamț a încheiat cu Banca Comercială Română SA, Contractul de credit 
nr. 20190520052/20.05.2019. 
 
Cu Notificarea nr.9894/10.08.2020, Orașul Târgu-Neamț  aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată HCL nr.147/30.07.2020 privind 
modificarea anexei la HCL 97/28.03.2019 prin care s-a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 6.000.000 
lei.Conform prevederilor acestei hotărâri, s-a suplimentat lista inițială de investiţii cu un obiectiv nou și anume„Modernizare străzi în orașul 
Târgu-Neamț - Lot 1”, aprobat prin HCL nr.62/17.03.2020.Totodată, în notificarea Orașului Târgu-Neamț se menționează că în urma 
implementării obiectivului de investiții „Amenajare și modernizare parcări -10 locații în orașul Târgu-Neamț, județul Neamț”, din valoarea totală 
aprobată, în sumă de 3.544.872 lei a rezultat un disponibil în valoare de 1.634.872 lei, care urmează să fie redistribuit pentru realizarea 
obiectivului de investiții nou introdus.Prin urmare, împrumutul în valoare de 6.000.000 lei, contractat de la BCR SA,va fi utilizat pentru realizarea 
următoarelor obiective de investiții: 
• „Amenajare și modernizare parcări –10 locații în orașul Târgu-Neamț”: 1.910.000 lei; 
• „Modernizare și reabilitare zona „Parc Cetate”, str. 1 Decembrie 1918 (inclusiv zona ștrand), orașul Târgu- Neamț”: 2.455.128 lei; 
•  „Modernizare străzi în orașul Târgu-Neamț - Lot 1”: 1.634.872 lei. 

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată. 
 

6. ORAȘUL RECAȘ, JUDEȚUL TIMIȘ 
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În baza Hotărârii CAÎL nr. 5746/13.05.2019, Orașul Recaș a contractat o finanţare rambursabilă în valoare de 20.000.000lei de la Banca 
Comercială Română SA, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local.  
Cu Notificarea nr. 10674/03.08.2020,Orașul Recaș aduce la cunoştinţa CAÎL că prin Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr. 
153/30.06.2020privind aprobarea realocării sumei de 5.223.212,66 lei din finanțarea rambursabilă internă de 20.000.000 lei de la Banca 
Comercială Română S.A., precum și aprobarea modificării listei investițiilor publice de interes local ce se vor finanța din împrumutul contractat 
de U.A.T.O. Recaș în anul 2019 s-au produs unele modificări în lista de investiții pentru a căror realizare a fost contractată finanțarea 
rambursabilă mai sus menționată, prin eliminarea unorași realocarea sumelor pentru realizarea celor rămase. În urma Notificării sus-
menționate, lista obiectivelor de investiții de finanțat din împrumutul în valoare de 20.000.000 lei, contractat în baza hotărârii CAÎL nr. 
5746/13.05.2019, este următoarea: 

• Reabilitare străzi interioare în Sat Herneacova, Orașul Recaș, Județ Timiș: 6.830.670,91lei; 
• Lucrări de asfaltare străzi interioare în Sat Bazoș, Oraș Recaș – partea a 2-a: 3.595.827,24lei; 
• Reabilitare străzi interioare în Sat Stanciova, Orașul Recaș, Județ Timiș: 6.027.349,05lei; 
• Lucrări de reparații a suprastructurii străzii Vinului, Orașul Recaș, Județ Timiș: 520.434,60 lei; 
• Lucrări de întreținere străzi asfaltate – str. George Coșbuc și str. Viei, Orașul Recaș, Județul Timiș: 525.718,20 lei; 
• Servicii inteligente urbane prin standarde de calitate omogenă în infrastructura publică pentru o mai înaltă eficiență energetică. BANAT 

SMART, cod EMS RORS 36, proiect care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană prin Programul 
INTERREG IPA CBC România – Serbia: 2.500.000lei 

Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată. 
 

7. COMUNA CORBEANCA, JUDEȚUL ILFOV 
 
Prin Hotărârea CAÎL nr.5790/17.07.2019a fost avizată contractarea de către Comuna Corbeanca a unei finanţări rambursabile în valoare de 
18.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Comuna Corbeanca a încheiat cu BCR SA, 
Contractul de credit nr.20190725083/1/25.07.2019, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Cu Notificarea nr.10442/15.07.2020, modificată și completată cu nr.11279/29.07.2020, Comuna Corbeanca aduce la cunoștința CAÎL că a fost 
adoptată Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr.56/27.07.2020 privind modificarea anexei la HCL nr.67/14.11.2019. Prin adoptarea acestei 
hotărâri de consiliu local a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii publice finanțate din împrumutul contractat de la BCR 
SA.Prin urmare, împrumutul va fi utilizat pentru realizarea următoarelor obiective de investiții: 
•Realizare Parc Corbeanca în suprafață de 2,97 ha: 1.527.505,65 lei; 
•Lucrări suplimentare realizare Parc Corbeanca în suprafață de 2,97 ha: 3.535.336,42 lei; 
•Extinderea rețelei electrice de interes public pe strada Molidului  din satul Tamași, Corbeanca: 397.830,09 lei; 
•Extinderea rețelei electrice de interes public pe strada Albatrosului  din satul Ostratu, Corbeanca: 287.660,19 lei; 
•Extinderea rețelei electrice de interes public pe strada Tufelor  din satul Ostratu, Corbeanca: 27.957,96 lei; 
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•Modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, parcări aflate în administrarea Consiliului Local al Comunei Corbeanca, etapa a IV a: 
11.699.935,46 lei; 
•Realizare infrastructură supraveghere video în Comuna Corbeanca: 523.774,23 lei. 

Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată. 
 

8. COMUNA DOMNEȘTI, JUDEȚUL ILFOV 
 
Prin Hotărârea CAÎL nr. 6164/15.05.2020, Comuna Domnești a fost autorizată să contracteze o finanţare rambursabilă în valoare de 
15.000.000lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. 
 
Cu Notificarea nr. 14151/16.07.2020, cu completările ulterioare, Comuna Domnești aduce la cunoștința CAÎL modificările intervenite în lista de 
investiții care a stat la baza aprobării contractării împrumutului, conform Hotărârii Consiliului Local (HCL) nr. 52/12.06.2020 privind aprobarea 
modificării Anexei la HCL Domnești nr. 144 din 15.10.2019. În urma modificării listei de investiții, prin eliminarea unor obiective de investiții, 
adăugarea altora noi, alocarea sumelor din împrumut pentru realizarea tuturor obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul Local al Comunei 
Domnești pentru a fi finanțate din împrumutul în valoare de 15.000.000 lei, este următoarea: 
-Construire Centru Operativ pentru Situații de Urgență Domnești: 1.962.443,83 lei; 
-Extinderea cu 4 grupe amenajate în mansarda Grădiniței - Tărâmul Prieteniei din Comuna Domnești: 1.019.833 lei; 
-Extindere rețea de iluminat public pe străzile Daciei, Dâmboviței, Pădurarului, Fagului, Șoimului, Comuna Domnești: 232.788,50 lei; 
-Extindere rețea de iluminat public pe străzile Hortensiei, Bădiței, Potecuței, Olimpicilor, Stelelor, Privighetorilor, Comuna Domnești: 395.154,99 
lei; 
-Extindere rețea de iluminat public pe strada Campionilor, Comuna Domnești: 42.381,21 lei; 
- Extindere rețea de joasă tensiune de interes local din zona Strada Bucegi, Sat Tegheș, Comuna Domnești: 176.806,61 lei; 
- Extindere rețea de joasă tensiune de interes local din zona Strada Cetinei, Comuna Domnești: 34.695,36 lei; 
-Extinderea rețelei de joasă tensiune de interes public pe străzile Bădiței, Înclinatăși Olimpicilor, localitatea Domnești și din zona străzilor 
Intrarea Stejarului și Pinului, Comuna Domnești: 92.277,39 lei; 
- Extindere rețea de joasă tensiune interes local din zona Strada Salciei, Comuna Domnești: 54.181,72 lei; 
-Modernizare sistem rutier Str. Mărțișor, Comuna Domnești: 600.000 lei; 
-Modernizare sistem rutier Intrarea Apusului, Comuna Domnești: 372.962,55 lei; 
-Modernizare sistem rutier Intrarea Curcubeului, Comuna Domnești: 250.327,93 lei; 
-Modernizare sistem rutier Strada Foșnetului, Comuna Domnești: 198.407,36 lei; 
-Modernizare sistem rutier Intrarea Poiana Mare, Comuna Domnești: 133.626,84 lei; 
-Modernizare sistem rutier Intrarea Campionilor, Comuna Domnești: 164.374,75lei; 
-Modernizare sistem rutier Strada Olimpicilor, Comuna Domnești: 297.199,44 lei; 
-Modernizare sistem rutier Strada Stelelor, Comuna Domnești: 534.577,27 lei; 
-Modernizare sistem rutier Strada Privighetorilor, Comuna Domnești: 482.623,49 lei; 
-Modernizare sistem rutier Intrarea Hortensiei, Comuna Domnești: 175.732,40 lei; 
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-Modernizare sistem rutier Intrarea Govora, Comuna Domnești: 303.351,48 lei; 
-Modernizare sistem rutier Strada Salciei, Comuna Domnești: 535.761,79 lei; 
-Modernizare sistem rutier Intrarea Teiului, Comuna Domnești: 450.692,05 lei; 
-Modernizare sistem rutier Strada Zori de Zi, Comuna Domnești: 461.167,67 lei; 
-Modernizare sistem rutier Intrarea Câmpul cu Flori, Comuna Domnești: 307.249,08 lei; 
-Modernizare sistem rutier Strada Trandafirilor, Comuna Domnești: 337.197,94 lei; 
-Modernizare sistem rutier Strada Romancierilor, Comuna Domnești: 350.000 lei; 
-Modernizare sistem rutier Strada Spicului, Comuna Domnești: 558.611,30 lei; 
-Modernizare sistem rutier Strada Călugăreni, Comuna Domnești: 200.000 lei; 
-Modernizare sistem rutier Str. Bujorului (tronson Str. Crenguței - Str. Fortului) și Str. Crenguței (425 m începând de la intersecția cu str. 
Bujorului), Comuna Domnești: 1.717.914,54 lei; 
-Modernizare sistem rutier Șos.Caragea Vodă, Șos.Curtea Domnească, Str. Valea Argeșului, Str. Transilvaniei, Str.Primăverii și Intr. Făgetului, 
Comuna Domnești: 1.876.725,02 lei; 
- Construire Dispensar în Comuna Domnești: 480.934,49 lei; 
- Construire After School în Comuna Domnești: 200.000 lei. 
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.  

 
9. SECTOR 4, MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

 
În baza Hotărârii CAÎL nr. 6089/31.03.2020, Sectorul 4 al Municipiului București a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă în 
valoare de 33.500.000lei de la Banca Comercială Română SA, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local.  
 
Cu Notificarea nr. 44424/08.07.2020, cu modificările și completările ulterioare, Sectorul 4 al Municipiului București aduce la cunoştinţa CAÎL că 
prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 (HCL S4) nr. 80/22.06.2020pentru modificarea HCL S4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea 
contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de 
interes local, cu modificările și completările ulterioare, s-au produs unele modificări în lista de investiții pentru a căror realizare a fost contractată 
finanțarea rambursabilă mai sus menționată, prin eliminarea unor obiective de investiții, introducerea unora noi și realocarea sumelor pentru 
realizarea acelora prezentate în anexa la HCL S4 nr. 109/2020 și care fac obiectul Notificării. Conform acesteia, realizarea obiectivelor de 
investiții se realizează din mai multe surse legal constituite, sumele alocate din finanțarea rambursabilă în valoare de 33.500.000 lei pentru 
investițiile care fac obiectul Notificării fiind următoarea: 

• Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului F4, Vatra Dornei nr. 7: 114.966,54lei; 
• Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului M1, Alexandru Obregia nr. 6: 1.765.314,28lei; 
• Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului 40, Sc. 1,2, Tulnici nr. 10: 444.888,71lei; 
• Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului 102, Sc. 2, Gheorghe Ion nr. 9: 467.492,67lei; 
• Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului II-31, sc. A-B, Bd. Alexandru Obregia nr. 28A: 229.211,27lei; 
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• Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului 4, Șos. Giurgiului nr. 117: 2.170.595,24lei; 
• Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului 35, Bd. Alexandru Obregia nr. 35: 154.222,38 lei; 
• Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului M2/III, Bd. Constantin Brâncoveanu nr. 116: 644.764,35 lei; 
• Reabilitare, modernizare sistem rutier și amenajare spații urbane în zonele adiacente șoselei Giurgiului: 4.501.710,03 lei; 
• Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din Piața agroalimentară Berceni – Sudului: 4.200.000 lei; 
• Lucrări de extindere și modernizare Școala Gimnazială nr. 308 (fosta grădiniță 28): 449.957,68 lei; 
• Lucrări de termoizolare Școala nr. 96: 344.734,88 lei; 
• Măsuri în vederea modernizării interioare și obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru Colegiul Tehnic Petru Rareș: 

4.000.000 lei; 
• Proiect tip pentru construcție modulară, provizorie, cu funcțiunea de școală liceul Traian Vuia, Corp 1: 1.750.000 lei; 
• Proiect tip pentru construcție modulară, provizorie, cu funcțiunea de școală liceul Traian Vuia, Corp 2: 1.000.000 lei; 
• Construcție modulară, demontabilă, cu funcțiunea de școală Calea Șerban Vodă nr. 62-64: 1.750.000 lei; 
• Creșterea eficienței energetice, a modernizării interioare și obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Colegiul Național Octav 

Onicescu: 4.812.141,97 lei; 
• Reabilitare bloc operator Corp C, etaj 2 în vederea amenajării sălii de intervenție Chirurgie plastic și relocării celor 3 (trei) reserve mari 

arși, existente în cadrul Sectorului ATI 1 – Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni”: 4.700.000 lei. 
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.  
 
 


